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Beste Lezers, 
 
Onze hoofdredacteur is begonnen aan 
een grote reis met een zeilboot, vandaar 
dat ik als gastschrijver dit stukje voor 
mijn rekening neem.  
In deze uitgave aandacht voor de herden-
king op 4 mei. Gelukkig was het dit jaar 
weer een normale herdenking, waarbij 
veel nabestaanden en familieleden aan-
wezig konden zijn. Een hele mooie her-
denking met een toespraak van de 
COZD, maar ook een gedicht en een lied. 
 
Verder verhalen uit het verleden, maar 
ook uit meer recente jaren, de operaties 
waar de huidige onderzeeboten aan deel-
nemen. 
 
En zoals in het vorige nummer al werd 
aangekondigd, nu het definitieve pro-
gramma voor onze reünie die we zullen 
houden op 22 juni a.s. in het congres– en 

reüniecentrum Kumpulan Bronbeek. We 
hadden Arnhem al gekozen voor 2020, 
maar kon toen niet doorgaan en ook 2021 
moesten we overslaan, maar nu kan het 
weer en hebben vastgehouden aan ons 
eerste plan, dus Arnhem. 
 
Nu ik de kans heb, wil ik toch even het 
volgende onder uw aandacht brengen. 
Dit is nummer 160 van Klaar voor On-
derwater. Dit betekent dat, met een fre-
quentie van 4 KVO’s per jaar, dat de re-
dactie 40 jaar de KVO heeft verzorgd. In 
de beginjaren van onze vereniging lukte 
het niet altijd om 4 keer te verschijnen, 
maar zeker de laatste 30 jaar zijn er ieder 
jaar 4 uitgaven van KVO geweest. Dit is 
toch een hele prestatie, waarvoor we on-
ze redacteuren zeker dankbaar mogen 
zijn. 
 
Geniet van deze uitgave en mogelijk tot 
ziens in Arnhem. 

De Gast-redactie 

Concept-Jaarverslag 20201 
over de financiën van de vereniging  

Inkomsten over 2021     Uitgaven over 2021   

         

       Contributies 2021  4552,51   Bestuurskosten 0,00 

Contributies 2022 5158,50   Representatie 267,60 
Contributies 2023 e.v. 0,00   Reünie 0,00 

Rente 0,00  KVO 6879,46 

Diversen 0,00   Internet 0,00 

Bijdrage reünie 0,00  Contributie retour 17,51 

   Zakelijke rekening 380,65 

  +   

     

Totaal: 9711,01   Totaal: 7545,22 

Inkomsten -  Uitgaven  =  Winst / Verlies 
 9711,01   -   7545,22  =   2165,79 (winst). 

 
Vermogen van de vereniging per 31 december 2020  37.222,52  
Saldo verlies / winst:    2.165,79 
Vermogen van de vereniging per 31 december 2021  39.388,31 
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In Memoriam  
 
 
 
 

 
Met leedwezen geeft het bestuur kennis van het overlijden van onze leden; 

        
19 februari 2022 R. den Boeft  88 jaar  Hazerswoude-Rijndijk 
18 maart 2022 J.A.E. Sep 66 jaar  Den Helder 
13 april 2022  L. Van Woerkom 85 jaar   Heemstede 

 
 

Wij zullen hen in eerbiedige herinnering blijven gedenken 

Contributie 
 

De minimale contributie bedraagt € 7,50 per 
jaar, buitenland leden € 10 per jaar i.v.m. de 
hoge porto kosten. 
IBAN: NL57INGB0003928464  
BIC: INGBNL2A 
 
Betaling dient voor 1 maart overgeschreven zijn, 
wil men als lid ingeschreven blijven. Zij die 
reeds lid zijn, krijgen in de december KVO een 
acceptgiro bijgesloten. 
 

Gironr vereniging: NL57INGB0003928464 
t.n.v. Onderzeedienst Reünistenvereniging 
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Wie Was Hetterschij? 

Dirk Hetterschij, een in Alblasserdam 
geboren Schout-bij-Nacht maakte We-
reldreis met Onderzeeër K XVIII van de 
Koninklijke Marine 
 

We nemen eens 
een een duik in de 
Alblasserdamse 
geschiedenis.  
 
Twee dagen nadat 
John Abbott, de 
politicus die we-
reldberoemd is 
geworden door 
zijn uitspraak 
'I hate politics' mi-
nister-president 
van Canada 
werd, werd op 18 
juni 1891 Dirk 
Christiaan Marie 
Hetterschij in Al-
blasserdam gebo-
ren. 

 
Het leven van deze Dirk Hetterschij gaan 
we in deze column eens proberen te vol-
gen, met daarbij de nodige uitstapjes.  
 
Dirk werd helaas slechts 57 jaar oud en 
leefde tot 1948, toen hij in de Gelderse 
plaats Rhenen op 4 september overleed. 
Daar werd hij ook op 8 september begra-
ven. Hij was vooral bekend als marineof-
ficier in dienst van de Nederlandse Ko-
ninklijke Marine. 
 
Dirk Hetterschij was onder andere com-
mandant aan boord van de onderzeeboot 
Hr. Ms. K XVIII gedurende de wereldbe-
roemde wetenschappelijke expeditie met 
geofysicus en geodeet Felix Vening Mei-
nesz. Deze reis vertrok op 14 november 
1934 vanuit Den Helder met een grote 
omweg langs Zuid-Amerika, Afrika en 
Australie naar Soerabaja, waar de onder-
zeeboot op 11 juli 1935 aankwam. 
 
Dirk Hetterschij werd dus geboren op 18 
juni 1891 in Alblasserdam. Zijn biolo-

gische ouders waren Arie Johannes Het-
terschij (1856-1923) en Trijntje Blanken 
(1864-1927). Dirk had een oudere broer, 
Cornelis Wilhel-
mus Gualterus 
Hetterschij (1997-
1956) en een jon-
gere zus, Maria 
Christina Hetter-
schij (1984-1991). 
 
D.C.M. Hetter-
schij begon zijn 
carrière bij de Ko-
ninklijke Marine 
in 1910 als adel-
borst. Vanaf 1922 
voerde hij het ge-
zag over verschil-
lende onderzeebo-
ten. In 1927 werd 
luitenant-ter-zee 
der tweede klasse 
Hetterschij adjudant van de commandant 
van Willemsoord, schout-bij-nacht L. J. 
Quant. Quant had veel aandacht voor de 
relatie met de pers en het publiek. Waar-
schijnlijk heeft Hetterschij hier een voor-
beeld aan genomen voor zijn reis van 
1934 / 1935. 
 
Bij deze reis voerde Hetterschij het be-
wind over de K XVIII, nadat hij eerder in 
1934 had toegezien op de bouw van het 
vaartuig bij de werf van Wilton-
Fijenoord in Rotterdam. Tijdens de reis 
had Hetterschij met name aandacht voor 
vlagvertoon in de havens die de onder-
zeeboot aandeed. 
Onderweg tijdens deze reis werden Fun-
chal, Saint Vincent, Dakar, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Ai-
res, Mar del Plata, Tristan da Cunha, 
Kaapstad, Durban, Port Louis 
(Mauritius) en Fremantle aangedaan. 
 
Het wetenschappelijke aspect van de reis 
deed weleens onder aan het doel. Zo 
werden er op het laatste traject van de 
reis, van Mauritius naar Australië, geen 
metingen meer gedaan toen, het vaartuig, 

Trijntje Blanken 
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de K XVIII steeds meer gebreken begon 
te vertonen. 
Commandant Dirk Hetterschij wilde dat 
de onderzeeboot in volle glorie zou arri-
veren op de eindbestemming. De reis 
zorgde ervoor dat de Vaderlandse Marine 
weer grote populariteit genoot na de 
'Muiterij op De Zeven Provinciën' op 4 
februari 1933. Na deze reis werd 
Dirk Hetterschij voor twee jaar Com-
mandant bij de Onderzeedienst in Soera-
baja. 
 
In de Tweede Wereldoorlog speelde Dirk 
Hetterschij een belangrijke rol in het ille-
gale verzet en zat hij enige tijd in Duitse 
gevangenschap, maar werd we-
gens gezondheidsredenen vrijgelaten. 
 
Na de oorlog werd hij Directeur-
Generaal van het Nederlands Loodswe-
zen. Op 25 maart 1947 werd Alblasser-
dammer Dirk Hetterschij benoemd tot 
Schout-bij-Nacht. Een jaar later overleed 
hij onverwachts op slechts 57-jarige leef-
tijd. 
 
Een Schout-bij-Nacht is bij de Koninklij-
ke Marine een vlagofficier, de derde in 
rang na Luitenant-Admiraal en Vicead-
miraal. De equivalente term bij andere 
marines is Tegen-Admiraal of Achter-
Admiraal: bijvoorbeeld de Rear Admiral 
(V.S. en V.K.). 
 
Een Schout-bij-Nacht is de jongste vlag-
officier bij de marine. Deze toch wel ei-

genaardige titel kennen we alleen in Ne-
derland en bestaat al sinds 1603. De be-
naming zou ontstaan zijn uit de opdracht 
van de scheepsbevelhebber om de achter-
hoede van de vloot bij nacht te schou-
wen. D.w.z. er op toe te zien, dat geen 
schepen zouden achterblijven of afdwa-
len om daarmee de veiligheid van de 
achterhoede van de vloot of het smaldeel 
te waarborgen. Hij werd daarom ook wel 
"Achteradmiraal" genoemd, een bena-
ming die we nu nog terugvinden bij de 
Royal Navy als "Rear Admiral". 
 
Het "Nieuw en Volkomen Woordenboek 
van Konsten en Weetenschappen" geeft 
in 1775 de volgende omschrijving: "Is 
zoo veel als de Generaal-Majoor ter Zee, 
en volgt aan den Vice-Admiraal, voeren-
de wanneer deese en de Admiraal af-
weesig is, het bevel over de Vloot; an-
ders commandeert hy daarven een ge-
deelte, naamelyk de agterhoede". 
 
De Onderscheidingen van Schout-bij-
Nacht D.C.M. Hetterschij 
1931: Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. 
1935: Officier in de Orde van Oranje-
Nassau. 
1936: Gouden De Ruyter medaille: 
K.XVIII. 
1936: Draagpenningen van de Rijkscom-
missie voor Graadmeting. 
1936: Officier in de Orde van Leopold II 
van België. 
1936: Marianerkruis van Oostenrijk. 
Familieleven 
 
Schout-bij-Nacht Dirk Hetterschij was 
driemaal gehuwd. Hij trouwde op 30 
april 1918 met Jacoba Johanna Visser 
(1891-1980). Na een huwelijk van 9 jaar 
werd in 1927 een echtscheiding uitgesp-
roken. Op 14 juni 1928 trouwde hij met 
Gezina Jantina van Kleffens (1896-
1930). Twee jaar later, op 3 maart 1930, 
overleed zij bij de geboorte van haar 
doodgeboren kind. Op 18 oktober 1934, 
slechts een maand voor het vertrek van 

Crew van de K XVIII in 1935. 
Cdt midden voor. 
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Dirk Hetterschij voor de wereldreis met 
de onderzeeboot K XVIII, trouwde hij 
voor de derde en laatste keer. 
Zijn derde bruid, Justine Amatha Doro-
thea Schermer (1897-1974), was slechts 
enkele maanden daarvoor gescheiden 
van haar man, Karel Doorman met wie 
zij drie kinderen had. Met Dirk Hetter-
schij zou zij nog een zoon krijgen: Dirk 
Christiaan Maria Hetterschij, op 12 janu-
ari 1937. 
 
Justine Hetterschij-Schermer zou haar 
man met 26 jaar overleven: zij overleed 
op 1 november 1974 in Den Haag. Dirk 
Hetterschij en Justina Schermer liggen in 
een gezamenlijk graf op een begraaf-
plaats in Rhenen begraven. 

 
Op 16 mei 1940 werd 
deze zelfde Karel Door-
man als waar Dirk Het-
terschij zijn derde vrouw 
dus eerder mee getrouwd 
was, benoemd tot Schout
-bij-Nacht en op 13 juni 
1940 nam hij aan boord 
van de lichte kruiser De 
Ruyter het commando 
over van het eskader van 
Schout-bij-Nacht G.W. 
Stöve te Soerabaja. 
 
Even een uitstapje naar 

deze Karel Doorman. Begin 1942 kreeg 
Doorman het bevel over de Combined 
Striking Force van ABDACOM, het 
American British Dutch Australian Com-
mand. Voordat het gevecht in de Javazee 
plaatsvond had er een telefonisch ge-
sprek plaats tussen luitenant-admiraal 
Helfrich en Karel Doorman. Doorman 
meldde aan Helfrich dat hij de kansen op 
een geallieerde overwinning erg klein 
schatte. Letterlijk zei hij: “Hebben we 
nog een kans? Ik geloof maar heel wei-
nig. Is het dan niet beter om weg te gaan 
op tijd en de geallieerden buiten Java te 
helpen?” 
Helfrich stelde daar tegenover dat het 
van tevoren al vaststond dat de geallieer-

den in de Javazee zouden vechten, dat 
terugtrekken onaanvaardbaar was als 
aanwijzing dat de geallieerden in de Ja-
vazee niet zouden vechten en dat de in-
structies uit Washington luidden: 
“standhouden, ook met de vloot.” 
Helfrich zei tegen Doorman dat deze 

moest blijven en de zaak uitvechten; dat 
de kans op succes weliswaar klein was 
maar wel aanwezig. Doorman voelde 
zich beroerd, geplaagd door buikloop 
maar zei dat het wel ging en dat hij zijn 
opdracht zou uitvoeren. 
 
Karel Doorman kwam om het leven toen 
zijn schip De Ruyter tijdens de Slag in de 
Javazee tot zin-
ken werd ge-
bracht. De 
brandende De 
Ruyter bleef 
nog ongeveer 
anderhalf uur 
drijven. 
Op de Java had 
men in het ge-
heel geen tijd 
om de gewon-
den in veilig-
heid te brengen, 
op de De Ruy-
ter lukte dat 
met de lichtge-
wonden - de 
zwaargewonden 
moest men ach-
terlaten. 
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Omtrent Doormans lot bestaat geen vol-
strekte zekerheid maar het waarschijn-
lijkste is dat hij aan boord van zijn vlag-
genschip gebleven is en verkozen heeft 
daarmee ten onder te gaan; dat deden ook 
zijn chef-staf De Gelder en de comman-
dant van de De Ruyter, Lacomblé. Om 
ongeveer één uur 's nachts ging het schip 
plotseling hoog op en neer om vervol-
gens snel onder het wateroppervlak te 
verdwijnen.  
 
Hr.Ms. K XVIII (1934) 
Maar nu toch nog maar even terug naar 
het jaar 1934. De Onderzeeboot Hr. Ms. 
K XVIII was een Nederlandse boot van 
de K XIV-klasse. De K XVIII werd ge-
bouwd door de Rotterdamse scheepswerf 
Fijenoord. Net als alle andere K onder-
zeeboten werd de K XVIII door het Ne-
derlandse ministerie van Koloniën als 
patrouilleschip voor Nederlands-Indië 
aangeschaft.  
 
 

Op 14 november 1934 vertrok de K 
XVIII vanuit Den Helder naar Neder-
lands-Indië waar het schip op 11 juli 
1935 arriveerde in Soerabaja. Tijdens 
deze reis werden onder andere filmopna-
men gemaakt voor de documentaire 'Met 
de Hr. Ms. Onderzeeboot K XVIII de 
wereld rond' (Hierover verscheen ook het 
boek "Klaar voor onderwater. Met Hr. 
Ms. K XVIII langs een omweg naar Soe-
rabaja" van Max Samuel Wytema). 
 
De K XVIII maakte tijdens de overtocht 
naar Nederlands-Indië een flinke omweg 
via Zuid-Amerika en Austra-
lië. Halverwege de overtocht fungeerde 
de K XVIII als baken voor de Fokker 
F.XVIII 'Snip,' tijdens de eerste trans-
Atlantische vlucht van de KLM met 
dit vliegtuig. 
Tijdens de vlootschouw op 6 september 
1938 in Soerabaja, ter ere van het veer-
tigjarige regeringsjubileum van Koningin 
Wilhelmina, was de K XVIII ook één 
van de zes onderzeeboten die deelnamen 

 

K XVIII in contact 
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naar de eindbestemming Curaçao, waar 
men op 22 december landde. De afstand 
van in totaal 12.200 kilometer werd afge-
legd in 54 uur en 27 minuten. 
 
Maar nog even terug naar Dirk Hetter-
schij op de Onderzeeboor K XVIII op 
hun reis naar Soerabaja. Het comité 
"Onze Marine" heeft zich ingespannen 
voor publiciteit van die reis van Hr. Ms. 
Onderzeeboot K XVIII, van 14 novem-
ber 1934 tot 11 juli 1935, met eindbe-
stemming Soerabaja. 
 
De reis droeg door aanwezigheid van 
prof.dr.ir. F.A. Vening Meinesz ook een 
groot wetenschappelijk karakter. Gedu-
rende de reis via Zuid-Amerika, Afrika 
en West-Australiē deed hij zwaarte-
krachtmetingen op zee. 
 
Het comité bestond uit drie journalisten 
en twee publicisten, die contact hielden 
met verschillende dagbladen om zo de 
reis onder de aandacht van de pers en het 
publiek te houden. Daarnaast verzamelde 
het comité gelden bij particulieren en het 
bedrijfsleven. Daarmee was zij in staat 
de bemanning in iedere aanloophaven die 
de K XVIII aandeed een pakket levens-
middelen aan te bieden. Naast standaard-
uitrustingen (zoals uniformen) en post 
van familieleden, zorgde het comité voor 
leuke verrassingen voor de bemanning 
door rond Sinterklaas ook voor allemaal 
cadeaus te sturen. 
Ook maakte het comité een radio-

aan deze vlootschouw. 
 
De Snip 
In 1934 maakte de KLM met de PH-AIS 
'Snip' de eerste de trans-Atlantische 
vlucht. Vanwege de grote afstand werd 
het toestel gemodificeerd. Extra brand-
stof- en olietanks werden aangebracht en 
voorts werd het toestel voorzien van 
krachtiger motoren van het type Pratt and 
Whitney Wasp TD-1 met 550 pk elk. 
Verder werd de reis uitvoerig voorbereid 

en ondersteund. 
De Koninklijke Marine stationeerde hal-
verwege de route de onderzeeboot Hr. 
Ms. K XVIII, en de KNSM zette diverse 
schepen in ter assistentie bij de navigatie. 
Het toestel vertrok op 15 december 1934 
rond middernacht, met als bemanning 
gezagvoerder Jan Hondong, co-piloot Jan 
van Balkom, telegrafist Simon van der 
Molen en werktuigkundige Leo Stolk. 
Vanaf Amsterdam werd in een aantal 
dagen via Marseille, Alicante en Ca-
sablanca naar Praia op de Kaapverdi-
sche Eilanden gevlogen (de route 
was kort tevoren aangepast vanwege 
weersomstandigheden). Daar werd 
een pauze ingelast van een drietal 
dagen en werd de Snip klaargemaakt 
voor de oversteek van de Atlantische 
oceaan. 
 
Op 19 december 1934 vertrok de 
Snip en bereikte 17 uur later Parama-
ribo. Van daaruit werd doorgevlogen 

 

De aankomst van de K XVIII 
Soerabaja 11-07-1935 

PH-AIS, de SNIP 
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uitzending mogelijk op 25 mei 1935 tus-
sen de radiostudio in Hilversum en de 
bemanning op het eiland Mauritius. 
Verschillende bemanningsleden konden 
hun familie in Nederland via de radio een 
boodschap horen zeggen. Deze radio-
uitzending was geheim gehouden door de 
Commandant D.C.M. Hetterschij en fa-
milieleden en kwam zo als een grote ver-
rassing. 
 
Bij de aankomst van de K XVIII in Soe-
rabaja werden er gebrandschilderde ge-
denkramen aangeboden, die gemaakt wa-
ren ter herinnering aan deze reis. Deze 
ramen werden in de kazerne's van de on-
derzeedienst in Den Helder en Soerabaja 
geplaatst. In Den Helder vond de onthul-
ling van vijf ramen plaats op 11 juli 1935 
door Schout-bij-Nacht T.L. Kruys, na-
mens de Minister van Defensie. In Soera-
baja vond de onthulling twee dagen later 
plaats, op 13 juli, in het bijzijn van de 
gehele bemanning. 
De laatste activiteit van het comité met 
betrekking tot deze reis was de uitgave 
van het herinneringsboek aan de reis 
'Alles wel. Geen bijzonders' in oktober 
1935. In dit boek werd een reisverslag 
gegeven en schreef elk bemanningslid 
een stukje over de reis. Veelal werd het 
comité hierin bedankt voor de verrassin-
gen en steun die de bemanningsleden 
gedurende de gehele reis hadden ontvan-
gen. 
Dit verhaal besluit ik met het hieonder-
staande krantenknipseltje 'Het Nieuws 
van den Dag voor Nederlandsch-Indie 10 
juli 1935: 
 
N.B. 
- Het Algemeen Nieuws- en Telegraaf-
Agentschap (Aneta) was een persbureau 
opgericht in 1917 in Nederlands-Indië. 
Het was het eerste zelfstandige Indische 
persbureau dat het nieuws doorgaf aan 
dagbladen. 
- De Philips Omroep Holland-Indië 
(PHOHI) was een radio-omroep van Phi-
lips, opgericht in 1927 die zich met uit-
zendingen vanuit de Nederlandse ge-

meente Huizen in het 
Gooi, via de korte-
golf, richtte op de Ne-
derlandse koloniën, 
voornamelijk Neder-
lands-Indië.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
November 2020 

Alblasserdam.net 
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Naar de West 
Op 15 januari 1962, nu 60 jaar geleden, 
vertrok Hr. Ms. "Zeeleeuw" uit den Hel-
der voor een eskaderreis van drie maan-
den met de Karel Doorman, de jagers 
Groningen en Limburg naar het Cara-
ïbisch gebied. Alleen, want de Doorman 
en de jagers zouden later volgen, Evenals 
de Dolfijn die nog in onderhoud lag. 

 
Behalve enkele oefeningen was de over-
tocht over de Atlantische oceaan vrij een-
tonig. Op 2 februari bezoek aan Trinidad. 
Na dat weekend op weg naar Suriname.  
7 februari aankomst in Paramaribo. Goe-
de ontvangst, aardige mensen. Na het 
weekend onderweg naar Curaçao. 
 
Voor de kust nog enkele smaldeeloefe-
ningen en daarna van 16 tot 29 februari 
een onderhoudsperiode in Curaçao. Met 
nog enkele oefeningen met twee Ameri-
kaanse onderzeeboten er tussendoor. Op 

13 februari werden we bovenwater ge-
roepen en moesten RV maken met de 
Doorman. Het bleek dat we onderweg 
moesten naar de westkust van Mexico. 
We konden aan de Doorman opgeven 
welke goederen we nodig hadden. We 
kregen zelfs een pas beëdigde LTZ 3 aan 
boord, ook bleek de Doornman een com-
plete set zeekaarten van de hele stille 

oceaan voor ons aan boord te heb-
ben. Om 18.00 was de hele opera-
tie klaar en gingen we onderweg 
naar het Panamakanaal  
 
Naar de Stille oceaan 
Na de indrukwekkende passage 
door het kanaal nog even afmeren 
bij de Amerikaanse basis in Bal-
boa. Nog even olie bijtanken en 
bijzonder; De hele scheepswas en 
de was van de bemanning kwam 
na en paar uur weer piekfijn aan 
boord. Daarna opstomen samen 
met de Dolfijn naar de havenstad 
Manzanllo op de oostkust van 
Mexico. 
Twee leden van de ambassade in 
Mexico-stad hadden accommoda-
tie geregeld voor de bemanning in 
een soort bungalowpark met een 
strandje. De bemanning vond het 
prachtig.  
 
Naar Nieuw-Guinea 

Op 27 maart kwam de opdracht uit 
Nederland om op te stomen via de 
groot cirkel naar het eiland Guam. 

De Dolfijn vertrok meteen en wij moes-
ten nog wachten op de OGHTD die naar 
Guadalagara was gestuurd om een fles 
freon te kopen voor alle koelingen aan 
boord. We zouden de Dolfijn wel gauw 
inhalen omdat de Guppys veel harder 
konden lopen. Het was een oversteek van 
18 dagen over een totaal verlaten zee. 
Schepen hebben we niet gezien alleen 
een paar bergen aan de horizon van de 
Hawaï eilanden. Opgemerkt moet nog 
worden dat de plaatsbepaling ging met 
sters- en zons bestekken met de sextant. 
Het is even rekenen maar het geeft meer 

Herinneringen Wereldreis 1962 

Afgemeerd aan de Brionwerf te Curacao, voor aanvang van de 
oefening.  
Voor ons de USS Croaker en de USS Sarda. 
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voldoening dan binnen een paar minuten 
een plaats met de GPS maken. De Dol-
fijn hebben we niet meer gezien, want 
die had een zuidelijker route gekozen.  
 
Hoewel er berichten aan de Amerikanen 
werden gestuurd over onze bewegingen 
waren die in Guam niet ontvangen omdat 
ze in een NATO-code waren gesteld en 
die gebruikten de Amerikanen niet in de 
Stille Oceaan. Het eerste contact met 
Guam was antwoord op ons verzoek voor 
logistieke goederen en brandstof. 
 
We kwamen op de achtermiddag van de 
15e april tot verrassing van de Amerika-
nen de baai in Guam binnen. Daarna liep 
alles vlot na het afmeren kwam er met-
een een lichter met brandstof langszij en 
er stond een vrachtauto met onze verse 
groenten en andere voedings zaken. De 
was werd van boord gehaald en was voor 
middernacht weer keurig schoon aan 
boord gebracht. Teleurstelling was er 
toen men hoorde dat we die nacht niet 
zouden vertrekken maar pas de maandag 
erna. 
 
Het laatste stukje naar Hollandia ging 
vrij snel. Wij hadden ook geen last va de 
staart van een tyfoon die ten noorden van 
ons langstrok. De Dolfijn kreeg wel de 
volle laag. 
 
 

Nieuw-Guinea 
Op 19 april meerden we af in Hol-
landia. De officieren kregen een brie-
fing van de staf.  
De Zeeleeuw werd gestationeerd in 
Manokwari en de Dolfijn in Biak. Na 
een korte onderhoudsperiode kon er 
weer gevaren worden. Er was echter 
apparatuur die in Nieuw- Guinea niet 
hersteld on worden. Zo waren er een 
paar essentiële lampen in de radarap-
paratuur die door de grote hitte ge-
smolten waren. Het radarbeeld was 
eivormig en eigenlijk onbruikbaar. 
Dus dan maar verder zonder radar. 
Ook de UA2 de interceptie appara-

tuur voor vijandelijke radar deed het be-
perkt van de 12 kristallen deden er nog 
maar 6 dienst. Je zag wel dat er een 
vliegtuig aankwam maar niet uit welke 
richting. 

Bevoorading door Hr. Ms. Karel Doorman d.m.v. sloepen. 

Afgemeerd in Hollandia 
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Omdat men eigenlijk niet goed wist wat 
te doen met onderzeeboten in dit gebied 
liet men ons maar onderzeeboot versus 
onderzeeboot oefeningen doen in de 
Geelvinkbaai. Maar daar hadden we niet 
de halve wereld om hoeven varen. Een 
paar weken later kregen we onze eerste 
opdracht. Patrouilleren aan de zuidkust 
van Nieuw-Guinea tegen Indonesische 
infiltraties vanaf de Aroe eilanden.  
 
10 dagen hebben we gepatrouilleerd in 
een totaal verlaten zee. Overdag snuive-
ren en 's nachts onder water. De tempera-

tuur van het zeewater was 27 graden, de 
temperatuur in de boot steeg daarmee 
ook. Het was een probleem voor het op-
laden van de batterijen die op hun maxi-
mum toegestane temperatuur ware, Alle 
Amerikaanse koeling systemen waren 

niet nodig geacht omdat de boot toch 
maar in de noordelijke Noordzee zou 
opereren. Daarna terug naar Manokwari.  
Een eenheid Mariniers kwam in Mano-
kwari aan boord en zijn afgezet in de 
Geelvinkbaai. 
Er was informatie dat er infiltranten wa-
ren geland. Na 1 week zijn zij weer op-
gehaald. 
De zeekaarten van Nieuw-Guinea waren 
onbetrouwbaar. Opnamen van 1928. Ze 

waren goed tot een diepte van 50 meter, 
want daaronder waren ze niet interessant 
voor bovenwaterschepen. Over het alge-
meen was de zee 100 tot 2000 meter 
diep. Dat kon ertoe leiden dat toen we bij 
een volgende oefening naar diep water 
gingen we op 100 meter diepte op de bo-
dem stuitten en daarmee een van onze 
sonar transducers verloren. 

Afgemeerd langszij Hr. Ms. Friesland op de 
scheepswerf Konijnenburg te Manokwari. 

Ten aker,  
altijd veel belangstelling van de bevolking. 
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Meteen was het rijzen en leegmaken. 
Aan de oppervlakte bleken er gelukkig 
geen lekkages te zijn, maar wel 
was een van onze sonardromes 
er af gevaren. We hadden toen 
nog maar een sonardome over. 
Besloten werd toch door te 
gaan. De overig tijd werd be-
steed met oefeningen voor de 
jagers. 
 
Na terugkeer in Manokwari 
moesten we ons klaar maken 
voor de reis terug naar Neder-
land. Dat kon omdat onze aflos-
ser, Hr. Ms. "Walrus" samen 
met her bevoorradingsschip 
"Pelikaan" in Hollandia waren aangeko-
men, na een reis via Colombia en Tahiti. 

 
Het probleem rond Nieuw-Guinea had de 
Verenigde Naties bereikt Waardoor veel 
landen de zijde van Indonesië kozen, Dat 
was al gebeurd bij de wereldreis van de 
Karel Doorman waar de havenwerker in 
Australië weigerden het schip te Ontme-
ren en waar een gepland bezoek aan Ja-
pan ineens werd afgelast terwijl de sche-
pen al onderweg waren. Wij hadden geen 
vrienden meer op dit deel van de wereld. 
De Walrus en de Pelikaan waren daarom 
niet naar Amerikaanse haven kunnen 
gaan. En moesten via Colombia en Tahi-
tie (Frans) naar Nieuw- Guinea gaan. Het 
idee van minister Luns om een steunpunt 
aan de andere kant van de wereld te heb-
ben was dus niet zo'n goed idee  
 
 
 

Naar huis 
Nog even een bezoek aan Hollandia om 
zaken over te geven aan de Walrus. 13 
juli vertrek uit Hollandia en na een korte 
stop in Biak begon de thuisreis op 16 ju-
li. Het was een lange reis van 17 dagen 
alleen maar zee en lucht. Om de Vogel-
kop, langs de zuidkust van Nieuw- Gui-
nea, om Timor heen en benoorden Au-
stralië langs, naar Tamatave op Madagas-
car. Totaal 6417 mijl! De Indische Oce-
aan was totaal verlaten. Ik geloof dat we 
één schip hebben gezien op weg van 
Zuid-Afrika naar Australië. Duizend mijl 
naar het noorden lag India en evenveel 

2 torpedo’s voor Hr. Ms. Walrus opgeslagen op de Mari-
nierskazerne in Manokwari.  
TPMKR Jan v.d. Scheur geeft onderhoud. 

Hr. Ms. Walrus komt binnen in Hollandia. 
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mijlen naar het zuiden het Zuidpoolge-
bied. Niet erg aanlokkelijk. 
Het was natuurlijk logischer geweest als 
we door het Suezkanaal waren gegaan, 
maar omdat Egypte in het conflict de zij-
de van Indonesië had gekozen verbood 
president Nasser de doorvaart van Neder-
landse oorlogsschepen door het Suezka-
naal. 
 
Omdat bleek dat we in Tamatave geen 
olie konden laden moesten we een stop 
maken op het eiland Mauritius (Frans). 
In Tamatave kon de bemanning eindelijk 
de benen strekken en een Gele koorts 
prik krijgen. Waarom Tamatave? Omdat 
wij ook niet naar Kaapstad mochten. Eni-
ge tijd daarvoor namelijk had Nederland 
voor de Apartheidspolitiek van de Zuid- 
Afrikaanse Republiek gestemd. Toen Su-
riname dat hoorde dreigden zij uit het 
Koninkrijk te stappen, waarop Nederland 
zijn mening omdraaide en nu tegen de 
Apartheidspolitiek stemde. Ineens waren 
daardoor Nederlandse oorlogsschepen 
niet meer welkom in Zuid Afrikaanse 
havens. Zo werd de Zeeleeuw een speel-
bal van de internationale politiek. 
 
Het was weer een lang en eentonig stuk 
naar Lagos in Nigeria. 4820 mijn. Totdat 
op een zonnige achtermiddag in de buurt 
van de evenaar bij een totaal vlakke zee 
de boot met een dreun ergens tegenop 

voer. Even later verscheen er naast de 
brug de enorme staart van een walvis. 
Het dier lag kennelijk vlak onder de op-
pervlakte te slapen. De machinekamer 
meldde dat een van de schroeven ineens 
meer power vroeg om op toeren te blij-
ven. We hadden kennelijk die schroef 
beschadigd. Bij het overvaren van de 
walvis. 
 
Lagos was vies en druk. Men was bezig 
met het overnemen van het Britse gezag, 
Olie laden en weer verder naar Dakar 
(Senegal), eveneens niet interessant. Ho-
tel, zwembad, strand. En weer verder 
voor het laatste stuk naar Nederland.  
Wie schertst onze verbazing toen we di-
rect na vertrek een bericht kregen van de 
Commandant Onderzeedienst dat nog 
eerst een inspectie wilde uitvoeren. Dus 
niet naar huis maar eerst nog naar de 
zuidkust van Engeland ten anker bij 
Portsmouth. Niemand had er meer zin in. 
Wat de uitslag van de inspectie was weet 
ik niet. Zal niet hoog zijn geweest. 
Woensdag 12 september aankomst den 
Helder.  
 
Het was de langste reis in zeemijlen van 
een naoorlogse Nederlandse onderzee-
boot in totaal 31.285 mijl, Anderhalf 
maal om de wereld. 
 

J. Klein 
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Herdenken was weer mogelijk. Voor het 
eerst sinds de corona pandemie losbrak 
was het weer mogelijk om te herdenken. 
Door heel Nederland werd dit dan ook 
aangegrepen om dit in vrijheid te doen. 
Zo ook op steiger 19 waar wij als onder-
zeedienst hen herdenken die op ‘eeuwige 
patrouille’ zijn. 

De commandant van de Onderzeedienst, 
KTZ J. van Zanten hield daarbij de vol-
gende toespraak. 
 
“Vrijheid in Verbondenheid.”  
Voor de meeste Nederlanders is dit vrij-
heid om te gaan en staan waar je wilt, de 
vrijheid om zelf te kiezen en aan nie-
mand verantwoording af te leggen waar-
om je dat doet.  
In Verbondenheid. Niet alleen, maar met 
elkaar. En ook voor elkaar. De afgelopen 
jaren liet de Coronacrisis duidelijk zien 
hoe zeer wij met elkaar verbonden zijn. 
En dat ook willen zijn. Net zoals we hier 
vandaag samen zijn. Het verleden en het 
heden van de onderzeedienst en verbindt 
ons allemaal met elkaar.  
 
“Vrijheid in Verbondenheid” is het the-
ma van de Nationale Herdenking 2022. 
Het organiserend comité kon zich onmo-
gelijk voorstellen hoe toepasselijk dat 
thema dit jaar zou zijn. Sinds februari 
woedt er weer een oorlog op het Euro-
pees continent en de “Verbondenheid 
voor Vrijheid” overheerst het dagelijkse 
nieuws.  
 
Excellentie, nabestaanden, schout-bij-

4 Mei Toespraak COZD 

nacht Hulsker en oud-vlagofficieren, be-
manningen, andere zowel oud- als actief 
dienende militairen en overige belang-
stellenden. Welkom op deze herden-
kingsplechtigheid. Na een periode van 
twee jaar herdenken via een livestream, 
kunnen we vandaag weer echt bij elkaar 
zijn. De livestream is weliswaar ook van-

daag nog actief, voor diegene die 
erg ver weg wonen of slecht ter 
been zijn, maar het is gelukkig 
niet meer de enige manier om 
samen te herdenken op 4 mei. Ik 
dank u allen zeer voor uw aan-
wezigheid vandaag. 
 
Vandaag is het 4 mei. Vandaag 
herdenken wij allen - burgers en 
militairen - die in het Koninkrijk 
der Nederlanden of waar ook ter 
wereld zijn omgekomen of ver-

moord sinds het uitbreken van de Twee-
de Wereldoorlog, in oorlogssituaties en 
bij vredesoperaties. Vandaag herdenken 
wij. Dat willen wij ook, want door te her-
denken blijven wij ons bewust van de 
verschrikkingen van oorlog. 
 
Morgen is het 5 mei. Dan vieren wij onze 
vrijheid. Vrijheid in democratie. Die de-
mocratie zorgt er namelijk voor, dat de 
soms zwaar bevochten vrijheid niet enkel 
geldt voor een kleine groep, maar voor 
iedereen in ons land. Geen vrijheid alleen 
maar voor jezelf, maar voor ons allemaal. 
Die vrijheid is niet vanzelfsprekend. De 
vele oorlogen en brandhaarden in de we-
reld, en ook de spanningen in onze eigen 
samenleving, maken steeds opnieuw dui-
delijk hoe kwetsbaar die vrijheid is. Mor-
gen vieren wij. Dat willen wij ook, want 
onze vrijheid is het waard om gevierd te 
worden. 
 
Vandaag bent u aanwezig op steiger 19 - 
de steiger van de onderzeedienst. Achter 
u liggen Zr.Ms. Zeeleeuw en Zr.Ms. 
Mercuur afgemeerd. Zr.Ms. Dolfijn ligt 
binnen in de Amerikaanse havenstad 
Mayport. Zij voert een reis uit naar de 
Verenigde Staten en de Caribische Zee. 
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De twee andere onderzeeboten liggen in 
dok. Zr.Ms. Bruinvis gaat na een groot 
onderhoud weer varen, maar Zr.Ms. Wal-
rus wordt later dit jaar definitief uit 
dienst gesteld. Zodoende kunnen we in 
de jaren dat we op de nieuwe onderzee-
boten wachten, door blijven varen met 
minimaal twee goed uitgeruste en op hun 
taak berekende Walrusklasse onderzee-
boten. 
 
De boten gaan naar zee en komen ook 
weer terug. Wij weten niet beter. Wat 
voor nu vanzelfsprekend is, was niet zo 
heel lang geleden, helemaal niet zo van-
zelfsprekend.  
 
Zoals voor Matroos der tweede klasse 
Lodewijk Laan, bemanningslid van de 
onderzeeboot O13, van wie de Oorlogs-
gravenstichting recent een portret maakte 
als onderdeel van de serie “Lang zouden 
ze leven”. 
 
Lodewijk monstert op zijn 18e aan bij de 
onderzeedienst. Maar hij vindt het werk 
eigenlijk maar niets. Aan boord van de 
O13 werkt hij in kleine en benauwde 
ruimtes en maakt bijvoorbeeld de torpe-
dobuizen schoon.  
 
Op 6 maart 1940 ziet Lodewijk, hier in 
de marinehaven van Den Helder, de on-
derzeeboot O11 zinken. Die heeft een 
aanvaring gehad. De O11 ligt helemaal 

schuin onder water en hij hoort het ge-
bons van de mensen die er in gevangen 
zitten. Maar ze kunnen er niet bij komen. 
Lodewijk vindt het verschrikkelijk en is 
doodsbang. Dan breekt de Tweede We-
reldoorlog uit. Lodewijk moet plotsklaps 
vertrekken met de O13. Zijn moeder 
komt hem vlak voor vertrek nog bij toe-
val tegen op de fiets met allemaal papie-
ren in zijn hand. “Moe, misschien kom ik 
vanavond nog effetjes thuis. Het is alle-
maal heel erg dringend ik moet ze alle-
maal oproepen, want we moeten aan 
boord.” Diezelfde nacht, van 9 op 10 mei 
1940 vaart Lodewijk uit. De volgende 
dag vallen de Duitsers Nederland binnen.  
 
Op 12 juni 1940 vertrekt de O13 op oor-
logsmissie. Ze varen volgeladen uit van-
uit de Schotse havenstad Dundee. Naast 
Lodewijk zijn er nog dertig Nederlandse 
opvarenden aan boord en ook drie Engel-
se marineofficieren. Ze vertrekken rich-
ting het Skagerrak, ten zuiden van Noor-
wegen. Volgens plan moeten ze op 21 
juni terugkeren weer in Dundee. Maar 
dat gebeurde niet. 
 
De moeder van Lodewijk is op een zon-
nige dag in augustus bezig met nummer-
tjes in te naaien in de kleding van de 
kleine kinderen. Dan verschijnt er een 
auto met een man van de marinedienst. 
Hij vertelt dat de O13 wordt vermist. 
Niet meer op de basis teruggekeerd. Een 
periode van onzekerheid breekt aan die 
tot op de dag van vandaag voortduurt.  
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De O13 is als enige van de in de Tweede 
Wereldoorlog verloren gegane Neder-
landse onderzeeboten, nog steeds niet 
teruggevonden. Zij is, zo 
als dat heet, “still on pa-
trol”.  
 
Later deze maand vertrekt 
het schip “Geosea” naar 
zee om beproevingen uit te 
voeren met nieuwe onder-
waterapparatuur voor de 
Mijnendienst, waarbij ze 
ook een 20-tal mogelijke 
wrakposities  van de O13 
gaan onderzoeken ten zui-
den van de Noorse Trog. 
We zetten de zoektocht 
naar O13 en haar beman-
ning onverminderd voort 
 
Lodewijk Laan en alle andere beman-
ningsleden van de zeven in de Twee-
de Wereldoorlog in gevecht met de 
vijand verloren gegane onderzeebo-
ten - en de onderzeedienstmannen 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog 
omkwamen op een andere wijze dan 
aan boord van een onderzeeboot – 
gaven hun leven voor “koningin en 
vaderland”. Zij stierven voor onze 
vrijheid. Hun namen staan vereeu-
wigd op de plaquettes aan de voorzij-
de van het monument en de twee ge-
denkstenen die het omgeven.  
Dit monument is kort na de oorlog 
gemaakt door hun eigen kameraden 
en onthuld door koningin Wilhelmi-

na op 20 juni 1947.  
 
Op de achterzijde staat in het brons “Ja, 
het moest”. De verbondenheid met hen 
die we gedenken, maakt ons tot wie wij 
zijn. Hun offers zijn niet voor niets ge-
weest en uw aanwezigheid hier vandaag 
bewijst dat onze verbondenheid met hen 
nog steeds ijzersterk is. 
 
“Verbondenheid in Vrijheid of Verbon-
denheid voor Vrijheid”. De onderzee-
dienst heeft een lange en roemrijke ge-
schiedenis en is een strategisch en essen-
tieel onderdeel van de Nederlandse 
krijgsmacht. Om te beschermen wat ons 

dierbaar is, op en vanuit de 
zee, in waterdichte stalen 
machines die onderwater 
varen om ongezien doel-
treffend te zijn. Zolang wij 
de vrijheid om te kunnen 
gaan en staan waar je wilt, 
zelf te kiezen en daar geen 
uitleg over te hoeven ge-
ven, dierbaar vinden, blijft 
de onderzeedienst paraat 
om die vrijheid te bescher-
men. Voor ons zelf, en ook 
voor anderen. 
 

Commandant Onderzee-
dienst 

Kapitein ter zee 
J. van Zanten 



 

Reünisten Reünie 

De jaarlijkse reünie van onze vereniging zal worden gehouden op  
                woensdag 22 juni 2022  
             bij het Congres- en reüniecentrum  
                Kumpulan Bronbeek,  
             Velperweg 147, 6824 MB te Arnhem. 
 
Programma 22 juni 2022 
10.00 - 10.45  uur Aankomst Reünisten, koffie met spekkoek 
11.00 – 12.00  uur Algemene ledenvergadering 
    
 Agenda: 
 1. Opening door de Voorzitter 
 2. Mededeling van het Bestuur 
 3. Financieel verslag over het jaar 2019, 2020 en 2021 
 3. Bevindingen van de kascontrolecommissie 
 4. Rondvraag 
 5. Gastspreker: Commandant Onderzeedienst KTZ J. van Zanten 
  Onderwerp : Stand van zaken Onderzeedienst 
 6. Sluiting door de Voorzitter 
 
Ca. 12.00 uur uur Bijpraten onder het genot van een drankje 
13.00  uur Uitgebreide Indische rijstmaaltijd 
16.00 uur Tap dicht - Einde reünie.  
 
De kosten zijn gesteld op € 10,00 per deelnemer over te maken op  
rekeningnummer NL57 INGB 0003 9284 64  
 t.n.v.: Reünistenvereniging Onderzeedienst 
 onder vermelding van “Reünie 2022”.  
 
Mocht u uw overschrijving elektronisch doen, dan verzoeken wij u uitdrukkelijk in de 
ruimte voor de mededelingen duidelijk uw adres aan te geven, dit om te voorkomen dat 
niet te achterhalen is van wie de betaling voor deelname is. Ook wanneer u een ander 
laat betalen, vermeld dan de naam van de deelnemer. 
Na betaling komt u op de deelnemerslijst.  
 
Uiterste datum betaling is 6 juni 2022, uw betaling moet dan binnen zijn! 
 

Let op: U ontvangt verder géén schriftelijke uitnodiging. 
 
N.B.: Deze reünie is alleen voor leden van onze vereniging, medische begeleiding is 
toegestaan. 
 
Huishoudelijke mededelingen: 
Parkeren:  Er is voldoende parkeergelegenheid  
Openbaar vervoer: Trein tot Arnhem,  
 buslijn 1 richting Velp,  
 ongeveer 12 min., bushalte nabij Bronbeek 
Naambadges:   Bij binnenkomst zal uw naambadge worden uitgereikt.  
  U wordt vriendelijk verzocht deze na afloop weer in te leveren.  
Consumpties:    U ontvangt 2 consumptiemunten. 
  Verdere consumpties kunnen contant afgerekend worden. 
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Van Oorlogskind Naar OZD 

Het was oktober/november 1944. Ik was 
toen 7 jaar oud. In het westen en met na-
me in Amsterdam, was geen eten meer 
met uitzondering uiteraard van suikerbie-
ten en tulpenbollen. Het was rond 06.00 
uur op een zeer koude en gure ochtend 
toen ik aan de hand van mijn vader, teza-
men met mijn 4 jaar oudere zus, naar het 
Centraal Station in Amsterdam liep, ge-
kleed in een korte broek met houten slip-
pers, door mijn vader gemaakt, met sok-
ken van uitgehaalde katoenpitten welke 
normaal voor een petroleumlamp be-
stemd waren waar mijn moeder sokken 
van breidde. 
 
Om onze nek droegen wij een stukje kar-
ton aan een touwtje met onze naam, 
adres en geboortedatum. 
 
Mijn moeder ging niet mee omdat ik nog 
een 2 jarig zusje thuis had. De bedoeling 
was dat de kinderen, die daarvoor in aan-
merking kwamen, geëvacueerd zouden 
worden naar het platte land waar nog wel 
eten was. Ik besefte het geheel niet. Mijn 
zus en ik werden op het CS in een ge-
reedstaande trein gezet. Voor mij was de 
bestemming onbekend.  Achteraf bleek 
onze eindbestemming Drenthe te zijn. 
Bij een stationsoverkapping, wat later 
Zwolle bleek te zijn, hebben wij plm 4 
uur stil gestaan i.v.m. bombardementen.  
 
Weliswaar was onze trein op het dak 
voorzien van een rood kruis, maar de 
Duitsers maakten daar ook gebruik van 
voor troepentransporten en de geallieer-
den wisten dat ook. Wij reden door naar 
Vries-Zuidlaren. Wij werden daar op een 
open paardenkar gezet en via Zuidlaren 
naar De Groeve (een dorpje 3 km ten 
zuiden van Zuidlaren) gebracht. Bij ver-
schillende huizen werd een kind afgezet. 
Dat zouden onze voorlopige pleegouders 
worden.  
 
Mijn zus en ik werden gescheiden maar 
"woonden" plm. 10 minuten lopen van 
elkaar. Wij gingen daar naar de lagere 
school en na verloop van tijd waren wij 

redelijk "ingeburgerd". Of wij onze ou-
ders ooit nog terug zagen wist niemand.  
 
Maanden verstreken. Van de oorlog 
merkten wij daar niet veel. Het was 13 
april 1945. Het dorp was in rep en roer 
want de bevrijders waren in aantocht. 
We hoorden de tanks over het houten 
brugdek van de Hunze rijden. Mijn 
pleegouders waren niet thuis en ik zat 
voor het raam, kijkend over de weilan-
den. In de verte zag ik tanks. Zij openden 
het vuur op een klein meertje met veel 
riet. Later bleek dat Duitsers zich in dat 
riet hadden verstopt en op aanwijzingen 
van de dorpsbewoners gingen de tanks 
tot actie over. De tanks stonden met hun 
achterkant naar mij toe, maar plotseling 
reden zij om het meertje heen om vanaf 
de andere kant het vuur te openen. Ik 
was mij van geen gevaar bewust en bleef 
kijken. Een buurman, wetende dat ik al-
leen was, kwam via de droge sloot achter 
het huis naar mij toe en haalde mij voor 
het raam weg. Achter het huis bleven wij 
in de droge sloot liggen tot het schieten 
was opgehouden. Later zou blijken dat 
de kogels rondom het raam  in het muur 
van het huis zaten. Ik had geluk gehad.  
Ik wilde onze bevrijders zien en met 
meerdere mensen gingen wij naar hen 
toe. Het waren in mijn herinnering Cana-
dezen met een stuk of tien tanks. Ik 
kreeg een stuk chocola van een van hen. 
Iets wat ik alleen maar  van een plaatje 
kende. Ik kreeg heel veel ontzag voor 
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deze militairen en vanaf dat moment wist 
ik dat later, als ik groot ben, daar deel 
van uit wilde gaan maken. 
 
Medio mei 1945, nadat ook Amsterdam 
was bevrijd, kwamen mijn ouders ons uit 
Drenthe ophalen. Dat weerzien was on-
beschrijfelijk en met de lemmerboot gin-
gen wij terug naar huis, Amsterdam.  
 
Na de middelbare school, ik was toen 16,  
wilde ik mijn wens nog  gestalte geven. 
De Land- of Luchtmacht trok mij niet, 
maar de Marine wel. Gezien mijn leeftijd 
had ik daarvoor toestemming nodig van 
mijn ouders, maar die kreeg ik niet. Ach-
teraf begrijpelijk, want het was 1953 en 
in Korea was een oorlog gaande waar 
ook onze Marine aan deel nam. Voor zo-
ver ik mij herinner was dat Hr. Ms. Kor-
tenaer.  
 
Het liet mij niet los en 2 jaar later pro-
beerde ik het nogmaals en die toestem-
ming om dienst te nemen kreeg ik toen 
wel. Ik solliciteerde bij de verbindings-
dienst, mede omdat ik Engels in mijn 
pakket had op de middelbare school. En 
op 16 mei 1955 was het zover. Nu was 
de keus, of seiner of telegrafist te wor-
den. Ik koos voor het eerste om niet op-
gesloten te zitten in een radiohut.  
Op 16 mei 1955 was het zover 3 maan-
den naar het  te Hilversum en vervolgens 
9 maanden naar de VBS te Amsterdam. 
Na de VBS werd ik geplaatst op de OZD 
te Rotterdam. Op de vraag van de arts, 
die mij voor de OZD keurde, of ik wel 
bij de OZD wilde, antwoordde ik nega-
tief. Ik had eerlijk gezegd mijn zin gezet 
op de nieuwe B-jagers. De arts keurde 
mij echter wel goed en hij sprak met mij 
af, dat ik het eerst maar moest proberen 
bij de OZD. De week daarop vertrok ik 
met de Walrus (Guppy) voor een 2-
weekse oefenreis voor de kust van Schot-
land.  
 
Het leven aan boord van de Walrus was 
geheel anders dan ik tot op dat moment 
gewend was bij de Marine. Natuurlijk 

was er discipline, maar daar hield het 
"Militair zijn" wel mee op. Vakman-
schap was veel belangrijker. De onder-
linge verhoudingen, de kameraadschap 
en het werken in een team trok mij zeer 
aan. Toen ik dan ook na 14 dagen weer 
terug was in Rotterdam en ik mij weer 
bij eerder genoemde arts meldde, stond 
voor mij vast dat mijn voorlopige toe-
komst bij de onderzeedienst lag.  

 
In tegenstelling tot heden liepen marine-
mensen in het buitenland altijd in uni-
form. Het dragen van burgerkleding was 
alleen voorbehouden aan officieren. De 
Nederlandse marinemensen waren in het 
buitenland graag geziene gasten.  
 
Vlagvertoon.  
Behalve seiner haalde ik ook het brevet 
geruispeiler. Echter heb ik daar maar 
kort gebruik van kunnen maken, want de 
5 Kpl's seiner die de onderzeedienst rijk 
was, gingen en blok naar de Sgt's-
opleiding. De onderzeedienst had geen 
KplSnr meer. Ik was slechts 2 maanden 
1ste klas en mijn Cdt vroeg mij of ik Kpl 
wilde worden en zodoende ging ook ik 
terug naar de VBS te Amsterdam. Na 6 
maanden Kpl's opleiding, 3 maanden 
stage op de Engelse Home Fleet - mijn 
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eerste bovenwaterschip -  en vervolgens 
3 maanden  kaderopleiding te Hilversum, 
kwam ik terug bij de Ozd. Ik was weer 
"thuis" Aangezien ik op dat moment de 
enige Kpl Snr bij de OZD  was werd ik 
afwisselend geplaats op de Walrus en 
Zeeleeuw, (zij maakten deel uit van 
smaldeel 5)  waarmee mooie en lange 
reizen werden  gemaakt w.o. 3 maal naar 
de West.  
 
Aan de wal was ik uiteraard ook facteur 
en op zee filmoperateur voor de BBK. 
De bemanning was destijds in 3 divisies 
verdeeld waardoor er meer "vrije" tijd 
was om leuke dingen te doen, zoals film 
draaien. TV was er nog niet. Bij oorlogs-
wacht, 6 op 6 af, was dat onmogelijk 
omdat de ploeg welke niet op post was, 
ging slapen. Bij "torpedo- alarm en aan-
valsploeg" was ik periscoopbediende. 
Ook  assisteerde ik de navigatie-officier 
bij het schieten van sterren. Tegenwoor-
dig zal dat ongetwijfeld met satelliet-
navigatie gaan. Verder loste ik meerdere 
malen de kwartiermeester van de wacht 
af zodat hij ook zijn nevenfunctie, o.a. 
bottelier, kon uitoefenen. Uiteindelijk 
was ik vrij van ree- en zeewacht. Kort-
om, er is in mijn ogen geen mooiere 
dienst dan de Onderzeedienst.  
 
I.v.m. persoonlijke omstandigheden zou 
ik de Marine op 16 oktober 1961 verla-
ten. Echter het kader van de verbindings-
dienst moest nog tenminste een jaar aan-
blijven i.v.m. de dreiging van Indonesië 
omtrent Nieuw Guinea en in het Oosten 
de Berlijnse muur. Ik was al uitgerou-
leerd en mijn plaats bij de OZD was 
reeds ingenomen. Ik werd geplaatst op 
Hr. Ms. Overijssel, een B-jager waar ik 
bij aanvang van mijn dienstverband op 
had gehoopt, maar de dienst daar haalde 
het niet bij de dienst op een onderzee-
boot.  
 
Na een reis naar Malta en andere landen 
in het Middellandse zeegebied verliet ik 
de Marine alsnog op 16 oktober 1962 
nadat de rust in de wereld was weer ge-

keerd. Met weemoed verliet ik de Marine 
en in het bijzonder de Onderzeedienst.  
 
Ik solliciteerde bij de gemeentepolitie te 
Amsterdam, waar ik werd aangenomen. 
Na 4 jaar werd ik rechercheur en heb 
mijn verdere carrière daar afgemaakt.  

 
Vanaf het moment dat de reünisten ver-
eniging van de OZD werd opgericht, 
werd ik lid. Elk jaar, wanneer ik in Ne-
derland ben - ik woon afwisselend in Ne-
derland en Spanje - kijk ik naar de reünie 
uit. Ik voel mij dan weer helemaal thuis. 
Echter de spoeling van de jaren 50 en 60 
wordt steeds dunner. Veel van mijn ex-
collega's zijn er helaas niet meer. Ons 
"tafeltje" telt nog maar 5 á 6 personen. 
Inmiddels ben ik 26 jaar met FLO en 
pensioen, maar als ik mijn werkzaam 
leven over zou mogen doen, weet ik ze-
ker dat ik voor de Onderzeedienst zou 
kiezen. Die 8 jaar daar hebben mijn le-
ven gevormd. Ik ben nu 85 jaar oud en 
56 jaar gehuwd. 30 Jaar politie heeft niet 
zoveel indruk op mij gemaakt als 8 jaar 
Onderzeedienst.  
 
Ik wens een ieder die nu bij de OZD 
dient heel veel plezier in zijn werk en dat 
zal best lukken. U bent de elite van de 
marine en draag uw flipper met trots. Het 
ga u goed.  

 
Leen Pielstroom  
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Zeeleeuw 2010 - Piraterij 

Action Group) betrokken was en de be-
manning de handel en wandel van de pi-
raten goed in kaart heeft kunnen brengen. 

Zo werd opnieuw aangetoond dat piraten 
over de nodige financiële middelen be-
schikken en bij hun acties professioneel 
te werk gaan. Toch slaagt de NAVO-
alliantie er volgens Ruijsink hem steeds 
beter in piraten op te pakken of weg te 
jagen, waardoor het aantal scheepskapin-
gen slinkt. “De samenwerking tussen de 
deelnemers aan de anti-piraterijmissie in 
de Hoorn van Afrika verloopt vlot.” 
 
Ook de 58-koppige bemanning van de 
Zeeleeuw was goed op elkaar ingespeeld. 
In de ogen van Ruijsink heeft die bewe-
zen de expeditionaire taken van de Ne-
derlandse krijgsmacht prima aan te kun-
nen. Als onderdeel van dit scenario moet 
een onderzeeboot wekenlang onder water 
blijven, wat de Zeeleeuw goed afging. 
Ruijsink: “We hebben veel nieuwe en 
interessante ervaringen opgedaan. Zo 
moesten we eraan wennen dat niet grote 
fregatten, zoals gebruikelijk, onze tegen-
stander waren, maar piraten.” Gewend 
Volgens Ruijsink was de missie niet risi-
covoller dan de gangbare operaties van 
de Zeeleeuw in onder meer de Atlanti-
sche Oceaan, de Middellandse Zee en de 
Caribische Zee, omdat de piraten de 
‘sub’ niet konden waarnemen. 
“Daarnaast,” aldus Ruijsink, “is een on-
derzeebootbemanning zo diep onder wa-
ter gewend aan alle vormen van druk.” 
 

Defensiekrant 2010 
 

Het zit erop voor Hr.Ms. Zeeleeuw. Na 
een anti-piraterijmissie van drie maanden 
in de wateren bij de Hoorn van Afrika, 
meert de onderzeeboot vrijdag weer 
aan in de haven van Den Helder. 
Boordevol nieuwe ervaringen, want 
nooit eerder opereerde een ‘sub’ 
van de Walrusklasse zo ver van 
huis en nooit eerder deed die mee 
aan een expeditionaire missie onder 
NAVO-vlag. 
Als onderdeel van de bondgenoot-
schappelijke operatie Ocean Shield 
verzamelde de Zeeleeuw bij de kust 
van Somalië en in de Indische Oce-
aan inlichtingen over alles wat met pira-
terij te maken heeft. Door het observeren 
(via de periscoop) van piratenkampen op 
de wal, het vaststellen van patronen 
waarmee ze werken en het in kaart bren-
gen van hun tactieken. Daarvoor lag de 
Zeeleeuw soms wel drie weken achtereen 
op dezelfde plek. Verder werden piraten-
schepen gevolgd en gefotografeerd voor 
de in het gebied patrouillerende fregatten 
van de NAVO en de hoofdkwartieren in 
Italië en Groot-Brittannië.  
 
De Zeeleeuw deed ook aan identification 
and warning, wat staat voor het identifi-
ceren van passerende schepen en nagaan 
of zich piraten aan boord bevinden. In dit 
geval werden de resultaten doorgesluisd 
naar de NAVO-schepen voor de kust van 
Somalië die vervolgens de knoop door-
hakten: gaan we aan boord van het ver-
dachte vaartuig (boarden), arresteren we 
de piraten en vernietigen we hun boot? 
“We waren drie maanden lang de stille 
kracht én de ogen en oren van de 
NAVO”, aldus de commandant van de 
Zeeleeuw, luitenant-ter-zee 1 Erwin 
Ruijsink, telefonisch vanuit Lissabon, 
waar de boot afgelopen weekeinde op 
weg naar Nederland verbleef. 
 
Over hoe de Zeeleeuw precies te werk 
ging, kan Ruijsink vanwege het groten-
deels geheime karakter van de missie 
weinig zeggen. Behalve dat die bij de 
aanhouding van één piratenschip (Pirate 

HMS Montrose door de periscoop van de Zeeleeuw 
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